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REPORTAGEM PARLAMENTO DOS JOVENS 

 

2021/2022  

 

Depois de conquistarem públicos escolares e distritais, as medidas propostas 

pelos alunos seguiram viagem para a Assembleia da República, em Lisboa.  

“2 DIAS DE SESSÕES, 2 DIAS DE DEBATE POLÍTICO, 2 DIAS DE NOVAS 

AMIZADES, 2 DIAS DE DIVERSÃO ALIADA À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, 

2 DIAS QUE FICARÃO PARA A HISTÓRIA DE TODOS AQUELES QUE 

PROCURAM ENVOLVER-SE EM PROJETOS QUE PODEM EFETIVAMENTE 

MUDAR O NOSSO FUTURO! “ 
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E foi precisamente na Casa da Democracia que estas medidas ganharam um 

novo fôlego, se fizeram ouvir com muita eloquência nas várias sessões de 

comissões e plenário.  Puseram à prova e discutiram as medidas propostas no 

seu projeto de recomendação e em conjunto com os restantes membros das 

quatro comissões deram forma e substância às várias preocupações políticas, 

que afinal até eram comuns. 

O primeiro dia teve início para muitos de madrugada, fazer as malas no dia 

anterior e preparamo-nos para 2 dias “super” desafiantes, cheios de trabalho e 

novidade para muitos. Mal entrámos no autocarro fomos bem recebidos por toda 

a equipa de professores e deputados jovens que já se encontravam no autocarro. 

Partimos de Viseu e, portanto, às 8:30h da manhã já estávamos prontos para este 

grande desafio!  

A viagem até Lisboa foi marcada por uma grande ansiedade por parte de todos, 

os deputados efetivos reuniam-se para por em ação as suas medidas enquanto 

que os jornalistas discutiam à cerca do seu trabalho nos próximos 2 dias.  

Quando chegámos a Lisboa, já era por volta do meio dia. Demorámos um pouco 

para entrar pois tínhamos que ser revistados, estava tudo a ser feito com a 

máxima cautela.  

 

Este era o aspeto da entrada quando chegámos à Assembleia da República!  

De seguida, fomos recebidos com um lanche maravilhoso, e com uma mala onde 

estavam reunidos todos os objetos que precisávamos para os próximos dias. 
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Depois do lanche, estava na hora!  Os jornalistas foram encaminhados para um 

passeio guiado pela Assembleia onde descobriram todos os lugares que lhes 

estavam reservados e ainda tiveram o privilégio de se sentarem na sala principal. 

Enquanto isso, os deputados estavam a ser encaminhados para as comissões 

onde iriam começar a debater as suas medidas, na generalidade e na 

especialidade partindo depois para as votações que iriam dar origem aos 

projetos recomendação que seriam votados no dia a seguir no plenário da 

Assembleia da República. Ao mesmo tempo, os jornalistas podiam entrar nessas 

comissões e fotografar tudo o que achassem pertinente para a sua reportagem.  

 

 

 

Este era o aspeto das sessões que estavam a ser dirigidas por um grupo de 

deputados da Assembleia da República.   

  

 Os deputados reuniam-se em pequenos grupos e discutiam as suas propostas 

para de seguida realizarem ou emendas, ou aditamentos, ou eliminações das 

propostas do projeto base votado. Para que, todos juntos e com a palavra de 

todos, conseguissem criar o melhor projeto que seria então escolhido de entre as 

4 comissões. 
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No final do dia de trabalhos, foi altura de assistir ao momento cultural 

organizado, onde tivemos a sorte de poder assistir ao espetáculo de uma das 

mais conceituadas orquestras do país. Todos adoraram!  

Já estava tarde e, portanto, era altura de ir pela primeira vez ao hotel e deixar lá 

tudo o que tínhamos trazido e prepararmo-nos para o dia seguinte, que iria ser  

mais trabalhoso. Durante a noite, os jovens deputados estavam empenhados em 

conhecerem- se todos melhor.  

Tivemos então que acordar às 7 da manhã e começar a preparar-nos para por 

mãos à obra!  

O segundo dia começou com a abertura solene do Plenário com Augusto Santos Silva, 

Presidente da Assembleia da República e com as intervenções da Ministra Adjunta e 

dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes e do Presidente da Comissão de 

Educação e Ciência, Deputado Alexandre Quintanilha. Depois, os jovens deputados 

puderam interagir com os membros da Assembleia da República, expondo as suas 

propostas e curiosidades, por meio de um porta-voz de cada distrito do país que 

tiveram o privilégio de questionar os deputados: Rui Rocha da Iniciativa Liberal (IL), 

Maria Fernanda Velez (PSD), Porfírio Silva (PS), Joana Mortágua (BE), Rita Matias 

(CHEGA) e o João Dias (PCP) e as jovens jornalistas tiveram uma conferencia de 

imprensa com o deputado Firmino Marques que foi muito gratificante pela 

enorme partilha de conhecimento. 

O resto do dia foi passado em votações de onde surgiram as medidas que mais 

tarde seriam aprovadas e discutidas pelos deputados.  
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Por tudo isto, a participação na sessão nacional do Parlamento dos Jovens só podia 

ser de excelência, contando também com o apoio incondicional dos professores 

coordenadores deste projeto, a nível de escola. 

Assim, estes dias foram marcados por muitas amizades e por muito trabalho, 

fizeram-nos perceber o impacto que as nossas ideias podem vir a ter no nosso 

futuro e fizeram-nos entender que não é por sermos jovens que não temos uma 

palavra a dizer. 

 Afinal, a verdade é que, depois de viver uma aventura destas e conhecer as pessoas 

que personificam as ideologias políticas que cada um defende, é impossível não ter a 

vontade de mudar o país e, enquanto jovens, dar a cara pelas propostas políticas com 

esse fim. 

Obrigada Parlamento dos Jovens!   

  

“Uma família que se criou em 2 dias.” 

 

Jornalista: Constança Amaral 

Escola Secundária Alves Martins 


